
 
 

 
 

  

 

 

 

Vacature voor een stagiair Institutional Research bij Avans Hogeschool  
 

Ben jij een enthousiaste student die als stagiair(e) het team van Institutional Research bij Avans 
Hogeschool wil komen versterken? Je taken bestaan onder andere uit het uitvoeren van kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek en het schrijven van onderzoeksrapportages en beleidsadviezen. Er is 
ruimte om in het kader van deze stage een afstudeeronderzoek uit te voeren.  
 
Wie: een student sociologie, psychologie, onderwijskunde of een aanverwante studie en/of iemand 
die vaardig is in kwantitatieve methoden van onderzoek en analyseren in SPSS, R of Python.   

Wat: ondersteunen van onderzoek om de kwaliteit van onderwijs en organisatie te verbeteren 

Waar: Den Bosch of Breda (maar we werken ook veel online😉) 

 
 

Uitdagend werk 
Krijg je energie van onderzoeken die snel antwoorden op complexe vragen moeten leveren? Wil je 
werken in een omgeving waar er veel ruimte is voor jouw ideeën? Dan is een stage bij IR Avans 
misschien iets voor jou!  
 

Als stagiair bij IR Avans help je onze onderzoekers in het uitvoeren van beleids- en 
evaluatieonderzoek. Onder begeleiding van ervaren onderzoekers voer je data-analyses, evaluaties 
of literatuurstudies uit binnen de instelling. De afdeling waar je werkt heeft het stimuleren van 
beleidsleren als voornaamste taak. Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gaan hier dan ook hand 
in hand. Je ontwikkelt samen met je collega’s onderzoek op maat om ook complexe vragen die 
binnen de hogeschool leven slagvaardig en consciëntieus te kunnen beantwoorden.  
 

Voorbeelden van onderzoeken die momenteel bij ons lopen zijn: Wat is het effect van corona op de 

onderwijservaring van studenten? Lopen studenten door corona studievertraging op en wat zijn hier 
de oorzaken van? Wat is het effect van het uitstellen van het bsa op studiesucces van studenten? 
Hoe gaat het met het welzijn van onze studenten en wat kan Avans hieraan bijdragen? Kijk ook 
eens op onze panelwebsite voor nog meer voorbeelden: https://avanspanel.avans.nl  

 
Inspirerende omgeving Je maakt deel uit van een klein team onderzoekers van Institutional 
Research van het Leer- en Innovatiecentrum van Avans. Samen met de andere teams help je mee 

om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Kennisdeling en -creatie zijn daarbij essentieel. 
https://lic.avans.nl/service.lic/introductie/institutional-research/index  
 
Goede werkgever Avans Hogeschool haalt graag het allerbeste uit mensen. We staan bekend als 
goede werkgever. Als stagiair betalen wij je een stagevergoeding en is er in het geval van een 
afstudeerstage de mogelijkheid om een eigen onderzoeksproject uit te voeren dat aansluit bij 
actuele vraagstukken van het team. 

 
Bewuste keus Spreekt deze functie je aan en heb je zin om aan de slag te gaan bij Avans? Stuur 
dan een korte motivatiebrief aan Jessica Nooij (ja.nooij@avans.nl) en Theo Nelissen 
(tcc.nelissen@avans.nl). Ook bij vragen over de inhoud van de stage, kun je contact opnemen met 
Jessica Nooij (06-30232334) of Theo Nelissen (088-5258574).  

 

Aan de inhoud van deze vacature kunt u geen rechten ontlenen. Acquisitie naar aanleiding van deze 

tekst stellen wij niet op prijs.  
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